
 

 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 
Одељење за послове јавних набавки 
07 број 404-ЈН-68/18 
16.05.2018.године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Измене у  отвореном поступку са оквирним споразумом за набавку 
добара: Клима уређаји, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 68/18 

 
 Овим путем достављамо Вам измене у  отвореном поступку са оквирним споразумом 
за набавку добара: Клима уређаји, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 
68/18, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
ИЗМЕНА 1 : У Поглављу VIII  конкурсне документације –  у Моделу уговора на страни 38  у 
члану 2.  мења  се следеће:   
 

- У конкурсној документацији стоји: 
 
      Члан 2. 
 
             Укупна вредност понуде према оквирним количинама добара по понуди Добављачa 
бр.___________ од ________2018. године, износи ___________________ без ПДВ-а односно 
________________ са ПДВ-ом. ( попуњава Понуђач) 

Укупна вредност понуде према оквирним количинама добара по понуди Добављача  
бр.___________ од ________2018. године, износи ___________________  са ПДВ-ом.                
(попуњава Понуђач) 
  Укупна вредност уговора, односно максимални могући износ плаћања по основу 
истог је у висини процењене вредности набавке и износи ________ динара без ПДВ-а, 
односно __________динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац) 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важење појединачног закљученог 
уговора. Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији.  

Члан 3. 
  

 Плаћање фактуре по овом уговору Наручилац ће извршити у року дo 45 дана од дана 
пријема фактуре а након извршеног квантитативног пријема добара на рачун Добављача   
___________________________ код _________банке. 
             Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном пријему 
добара - Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене. 

Обавеза настаје даном пријема фактуре за испоручене количине добара. Свака 
отпремница је праћена фактуром са бројем Уговора. Плаћају се само стварно примљене 
количине без обзира колико је назначено у фактури. 

ПДВ ће се посебно исказати на фактури (у динарима) у складу са Законом о порезу на 
додату вредност Републике Србије. 



 

 

 Добављач је дужан да наручиоцу приликом достављања фактура, а који се саставља на 
основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, приложи 
и копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву наручиоца. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у тој години вршиће се до висине средстава на 
позицији у Финансијском плану за ту намену, у складу са Законом којим се уређује буџет за ту  
годину.   
 
 
 а треба да стоји: 
 

Члан 2. 
 

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди добављача број 
________________од __.__.2018. године износи  _________ динара без ПДВ-а (попуњава 
Добављач). 

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди добављача број 
________________од __.__.2018. године износи  _________ динара са ПДВ-ом (попуњава 
Добављач). 

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата набавку и  испоруку добара из 
члана 1. овог Уговора, као и све друге зависне трошкове. 

Јединичне цене су дате у усвојеној понуди Добављача број ___________ од 
___.___.2018 године. 

 
      Члан 3. 
 
Плаћање фактуре по овом уговору Наручилац ће извршити у року дo 45 дана од дана 

пријема фактуре а након извршеног квантитативног пријема добара на рачун Добављача   
___________________________ код _________банке. 
             Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему добара – Клима уређаји. 

Обавеза настаје даном пријема фактуре за испоручене количине добара. Свака 
отпремница је праћена фактуром са бројем Уговора. Плаћају се само стварно примљене 
количине без обзира колико је назначено у фактури. 

ПДВ ће се посебно исказати на фактури (у динарима) у складу са Законом о порезу на 
додату вредност Републике Србије. 
 Добављач је дужан да наручиоцу приликом достављања фактура, а који се саставља на 
основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, приложи 
и копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву наручиоца. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у тој години вршиће се до висине средстава на 
позицији у Финансијском плану за ту намену, у складу са Законом којим се уређује буџет за ту  
годину.   
 
 

Понуђачи  треба да доставе понуду са измењеном страницом  Модела уговора 38  која 
је у прилогу. 
 
 
    
                                Чланови  комисије 



 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора је набавка добара – Клима уређаји, за потребе Наручиоца. 

Предмет набавке јесу све врсте клима уређаја, моно сплит системи ОN/OFF, моно 
сплит системи инвертер, каналски клима уређаји, парапетни, мулти сплит системи, покретне 
климе, додатна опрема за клима уређаје (даљински управљачи)  и др. који су усаглашени са 
српским стандардима, односно поседују знак усаглашености ААА и исправу о наведеном. 
 

Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача 

број ________________од __.__.2018. године износи  _________ динара без ПДВ-а 
(попуњава Добављач). 

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача 
број ________________од __.__.2018. године износи  _________ динара са ПДВ-ом 
(попуњава Добављач). 

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата набавку и  испоруку добара из 
члана 1. овог Уговора, као и све друге зависне трошкове. 

Јединичне цене су дате у усвојеној понуди Добављача број ___________ од 
___.___.2018 године. 

 

Члан 3. 
 Плаћање фактуре по овом уговору Наручилац ће извршити у року дo 45 дана од дана 

пријема фактуре а након извршеног квантитативног и квалитативног пријема добара на рачун 
Добављача   ___________________________ код _________банке. 
             Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему добара – Клима уређаји. 

Обавеза настаје даном пријема фактуре за испоручене количине добара. Свака 
отпремница је праћена фактуром са бројем Уговора. Плаћају се само стварно примљене 
количине без обзира колико је назначено у фактури. 

ПДВ ће се посебно исказати на фактури (у динарима) у складу са Законом о порезу на 
додату вредност Републике Србије. 
 Добављач је дужан да наручиоцу приликом достављања фактура, а који се саставља на 
основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, приложи 
и копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву наручиоца. 
Плаћање доспелих обавеза насталих у тој години вршиће се до висине средстава на позицији 
у Финансијском плану за ту намену, у складу са Законом којим се уређује буџет за ту  годину.  
   

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 4. 
Добављач је дужан да испоручи предметна добра, у свему према конкурсној 

документацији и техничкој спецификацији јавне набавке бр. 68/18, коју је спровео 
Наручилац. 
  Наручилац ће стварне потребе дефинисати накнадно, односно приликом поновног 
отварања конкуренције у захтеву за доставом понуда. 
 Наручилац не преузима обавезу  да  набави  сва добра наведена  по каратеристикама и 
количинама у техничкој спецификацији односно понуди Добављача.    
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